
                                                                                                             
 Relatório da 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO  COMITÊ GESTOR DO MACIÇO DO MORRO  DA CRUZ – 29/10/2014.   1 
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, no Auditório 2 

da Casa da Memória – Rua Padre Miguelinho - Centro – Florianópolis, se reuniram os seguintes 3 

integrantes do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz: Tereza Ribeiro (Caeira); Paulo Silva 4 

(Serrinha); Lenira Stuart (Morro do Céu); Valmor Coelho (Queimada); Adriano Santos Rodrigues 5 

(Morro do Horácio); Alex Correia (Morro da Mariquinha); Luana Farias (Morro do 25); Suélio Jane 6 

de Mesquita  e Salvador Francisco da Silva (CONSEBAN); Cândido Bordeaux Rego Neto (IPUF); 7 

Ronaldo Cesar Laurindo e Adriano Dreveck (S. Segurança); Renato Geske (SMG); Mauro Manoel 8 

da Costa e Bruna A. G. de Barros (FLORAM); Fernando Divo e Paulo Roberto da Rocha e Pinho 9 

(COMCAP); Marcelino Aloir Dutra e Kátia Regina Medeiros (CASAN); Rogério Miranda, Kelly 10 

Cristina Vieira, Maria Aparecida Napoleão Catarina, Paulina Korc, Simone Caldeira, Carmelita Luzia 11 

Back, Cláudia Brasil de Barros, Betina D’Ávila (SMHSA); Hélio Fernando Madruga (STC) Clóvis 12 

Kusten dos Santos (Engevix); Albertina da Silva e Souza (UFECO);  Evandro de Andrade (IPUF), 13 

somando um total de trinta e uma (31) pessoas. A reunião foi coordenada pela Gerente de 14 

Mobilização e Articulação Comunitária Kelly Cristina Vieira que agradeceu a presença dos 15 

membros do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz e passou a palavra ao Núcleo Comunitário 16 

da Defesa Civil (NUDEC) do Morro da Mariquinha,  para apresentar o vídeo elaborado a partir do 17 

simulado realizado na comunidade, para prevenção com relação aos desastres naturais. Alex 18 

Corrêa salientou que foi uma experiência positiva, com grande aprendizado. Agradeceu pela 19 

possibilidade de realizar o evento com apoio da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de 20 

Habitação. Ronaldo C. Laurindo informou que o próximo simulado será realizado na Comunidade 21 

do Morro do Horácio. O Comitê Gestor reunido parabenizou a comunidade do Morro da Mariquinha 22 

pela iniciativa e pelo sucesso do evento. Dando prosseguimento à reunião, foi realizado o Momento 23 

das Comunidades: Adriano S. Rodrigues do Morro do Horácio elencou as seguintes demandas: 24 

Necessidade de averiguar a situação de um muro; Solicitou resposta referente à construção das 25 

habitações às famílias que residiam no campinho e atualmente estão sendo atendidas com aluguel 26 

social; Providências da CASAN com relação à Rua Durval Rosalino da Silva, em frente a casa 22, 27 

onde a tampa da caixa de esgoto está solta e providências do IPUF com relação à sinalização e 28 

colocação de lombadas. Em atenção às demandas citadas, Kelly Cristina informou que a 29 

Secretaria está realizando o contato com as famílias que residiam no campinho, porém falta 30 

conversar com algumas ainda. Considerando as dificuldades, Adriano se dispôs a acompanhar as 31 

assistentes sociais quando da realização da visita. Engº. Rogério agendou a ida a campo para o 32 

dia 03 de novembro para verificar a situação do muro. Marcelino da CASAN solicitou à Engª. Kátia 33 

que verificasse a demanda apresentada pelo Adriano, o qual deverá ser arrumado pela própria 34 

CASAN. Tereza Ribeiro da Comunidade da Caeira solicitou a realização de uma caminhada pela 35 

comunidade para identificar os problemas existentes, salientando o muro de contenção; 36 

estacionamento de carros no campinho; vazamento de água na Rua Transcaeira, em frente ao bar. 37 

Para tanto, Egª Kátia informou que a CASAN irá averiguar o problema na rua do booster. D. Tereza 38 



                                                                                                             
solicitou ainda a instalação de uma academia de lazer, o que será verificado com a secretaria 39 

responsável. Com relação à indagação sobre o prazo de início da construção da Unidade de Saúde 40 

e da creche da Caeira, será remetido ofício à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal 41 

de Educação, respectivamente. Referindo-se ao material depositado na Rua Nova, após a Servidão 42 

Xirú, Simone Caldeira informou que já identificou o morador responsável, o qual irá fazer a retirada 43 

do material depositado na rua. Com relação às denúncias recebidas, Kelly salientou que as 44 

informações são repassadas aos setores responsáveis, sem identificar os denunciantes. Alex 45 

Corrêa da Comunidade Morro da Mariquinha solicitou esclarecimentos dos projetos previstos para 46 

cada comunidade. Com relação à COMCAP, Alex citou que a comunidade permanece aguardando 47 

o projeto dos contentores e, na oportunidade, agradeceu pelo serviço de coleta de entulhos. 48 

Referindo-se à CASAN, Alex solicitou que haja contato direto entre CASAN e lideranças 49 

comunitárias do Maciço do Morro da Cruz para tratar sobre as questões emergenciais. Neste 50 

sentido, Engª. Kátia esclareceu que a demanda da CASAN é muito grande, no entanto, há um 51 

tratamento diferenciado com relação às solicitações do Maciço. Com relação a necessidade da 52 

demarcação dos limites do Parque do Maciço do Morro da Cruz para impedir novas ocupações 53 

irregulares, citada pelo Alex, Mauro reiterou a importância dessa demarcação e informou que o 54 

contrato da Empresa Perímetro é de responsabilidade da Secretaria de Habitação. Engº. Américo 55 

esclareceu que a Secretaria de Habitação está no impasse judicial com a referida empresa. 56 

Ronaldo C. Laurindo sugeriu que a próxima visita técnica na Comunidade do CONSEBAN seja 57 

agendada com antecedência. Para tanto, Engº. Rogério esclareceu que as visitas estão sendo 58 

definidas de acordo com as condições climáticas (sol/chuva) e que, atualmente, a equipe técnica 59 

está atualizando as informações do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR). Kelly 60 

salientou que o Comitê Gestor não tem a obrigação de resolver todos os problemas do Maciço, 61 

salientando que algumas questões apresentadas estão fora da poligonal. Com relação ao 62 

vazamento na Rua Raul Machado, transversal da Rua Ângelo La Porta, citado pelo Suélio, 63 

Marcelino informou que a CASAN irá verificar. Ronaldo também citou problemas com relação ao 64 

lixo pesado na Rua Ângelo La Porta. Sr. Suélio solicitou recuperação da Servidão Macário, pois as 65 

lajotas estão soltas. Também citou que a rampa da Rua Anacleto Damiani não foi realizada. Na 66 

oportunidade, Sr. Suélio enalteceu o trabalho realizado na escadaria com colocação de corrimão. 67 

Engº. Américo informou que no projeto está prevista a manutenção, mas terá que verificar com a 68 

equipe técnica sobre a disponibilidade de recurso. Paulo Silva da Comunidade da Serrinha reiterou 69 

a importância da sinalização do sistema viário, considerando o trânsito intenso na localidade. Na 70 

avaliação do mesmo, as obras da Empresa STC estão muito lentas na Serrinha, e disse que os 71 

fiscais deveriam ser mais atuantes. Adriano, na oportunidade, ressaltou que a Empresa STC 72 

executa primeiro as obras mais fáceis. Com relação às solicitações elencadas pelas lideranças 73 

comunitárias referentes à coleta do lixo, Fernando da COMCAP disse que, embora todas as 74 

dificuldades, a Companhia está buscando sempre atender às solicitações. Paulo Pinho elencou os 75 

problemas de depredação, salientando que em um ano e meio, uma caixa brooks foi queimada por 76 



                                                                                                             
três vezes. Também informou que há problemas para retirada do lixo pesado na Comunidade do 77 

Morro da Mariquinha. Lenira Stuart do Morro do Céu enfatizou os problemas na comunidade 78 

decorrentes da falta de ação do IPUF. Kelly salientou que a Secretaria de Habitação fez um intenso 79 

trabalho educativo e, mesmo assim, os moradores continuam deixando seus carros estacionados 80 

em locais indevidos. Por outro lado, a Guarda Municipal está multando os veículos estacionados 81 

em locais irregulares. Lenira parabenizou a COMCAP pelo trabalho realizado no Morro do Céu. Na 82 

oportunidade informou que o muro na Rua Araranguá está sendo realizado numa parte da 83 

escadaria. Sr. Valmor Coelho da Comunidade do Morro da Queimada relatou que foi colocada 84 

lombada na Rua Aníbal Nunes Pires, próximo à creche. Com relação à COMCAP, Sr. Valmor 85 

informou que, estrategicamente, a caixa coletora deverá ser colocada em frente a Igreja, pois é 86 

central e de fácil acesso aos moradores. Solicitou a desobstrução da calha de drenagem na Rua 87 

Waldomiro Dias Prado. Com relação à Empresa STC, Sr. Valmor enalteceu o trabalho realizado na 88 

comunidade. Dando prosseguimento à pauta, foi aprovada, por unanimidade, a ata da 74ª Reunião 89 

Ordinária do Comitê Gestor do Maciço do Morro da Cruz, realizada no dia 29/09/2014. Finalizando 90 

a reunião, foram repassados os informes: 1) Está sendo articulada operação de fiscalização 91 

envolvendo SMDU, FLORAM e SMHSA; 2) A Reunião do Conselho Consultivo do Parque está 92 

prevista para o dia 05/11/2014, às 15 horas, na Sede do Parque do Maciço do Morro da Cruz; 3) A 93 

Comissão de Saneamento está realizando reuniões de nivelamento conforme definido em reuniões 94 

anteriores; 4) O Seminário de Integração Universidades e Prefeitura – Temas relevantes sobre 95 

Habitação de Interesse Social – está agendado para o dia 31 de outubro, a partir das 13:30 horas, 96 

no Auditório da UNISUL. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Paulina Korc 97 

redigi a presente ata. 98 

           99 


